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:ورشة تكوینیة في موضوع

صعوبات التعلم ـ-
األستاذ  محمد ملوك :           إعــــــــــداد 

مفتش تربوي للتعلیم االبتدائي                            
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Sleon une édtue de l'Uvinertisé de 
Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un 

mot n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe
ipmrotnate est que la pmeirère et la 

drenèire soit à la bnnoe pclae. Le rsete 
peut êrte dnas un dsérorde ttoal et vuos

puoevz tujoruos lrie snas porlblème. C'est 
prace que le creaveu hmauin ne lit pas 
chuaqe ltetre elle-mmêe, mias le mot

cmome un tuot . 
http://dyslexique.org/index2.html 
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مشاكل التعلم المدرسي .
 تعدد الدراسات حول ظاھرة الصعوبات

.التعلمیة
العوامل المسببة(مقاربات تفسیر الظاھرة.(
بناء علیھ نطرح األسئلة التالیة:

مقدمة: 
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- ھل الصعوبات التعلمیة التي یواجھھا التلمیذ  نتاج
عوامل ذاتیة ترتبط بھ وببنیتھ النفسیة فقط؟ 

 ھل ھو المسؤول عنھا؟ أم ھناك عوامل أخرى قد تكون
ھي المسؤولة الرئیسیة عن إنتاج التعثرات التعلمیة؟

-  كیف تساھم العوامل البیداغوجیة في إنتاج التعثر؟
وكیف یمكن تجاوز ھذا المشكل؟

- ھل یمتلك العاملون في الحقل التربوي، األطر
والمرجعیات النظریة التي تمكنھم من التعامل اإلیجابي مع 

الظاھرة؟
-ھل یقوم النظام التربوي بما یلزم لتجاوز الظاھرة؟
-ماھي اآللیات التي تمكننا من التخفیف من الظاھرة؟
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النشاط 1 

ماھي صعوبات التعلم؟
.تحدید معنى المصطلح-

جرد جمیع المصطلحات المرتبطة أو القریبة -            
.منھ
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:صعوبات التعلم 

 اكتساب المعارف (مشاكل تتعلق بالتحصیل الدراسي
)واستثمارھا، و تذكرھا

 اللغة المكتوبة أو و الریاضیات تعلم صعوبات
 ،االستماع والكالم ، القراءة، الكتابة(المنطوقة 
. )اإلمالء 
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التعثر الدراسيالتعثر الدراسي
Les difficultés scolaires

اضطرابات التعلماضطرابات التعلم 
Les troubles

des apprentissages 

عوائق التعلمعوائق التعلم
Les handicaps

de l’apprentissage

وضعیة مؤقتة تتضمن 
إمكانیة التجاوز إذا ما 
توفرت للتلمیذ شروط

.تعلیمیة مالئمة

وضعیة دائمة االستقرار 
وترجع إلى اضطراب على 

. مستوى الدماغ

وضعیة دائمة ونھائیة 
تعوق أي تعلم

صعوبات التعلمصعوبات التعلم
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حالة مؤقتة  .
 قابلة للتعدیل والتصحیح وتتضمن إمكانیة التجاوز إذا ما توفرت

.للتلمیذ شروط تعلیمیة مالئمة
وضعیة یمكن مالحظتھا بوسائل تجریبیة.

التتضمن أي حكم قیمة. 

التعثر الدراسيالتعثر الدراسي
Les difficultés scolaires
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. حالة دائمة  ترجع إلى اضطراب على مستوى الدماغ

 عسر القراءة)dyslexie : ( صعوبة التعرف على الحروف
عسر اإلمالء)dysorthographie  : ( صعوبة تعلم

والتحكم في اإلمالء 
عسرالحساب)dyscalculie (

اضطرابات التعلماضطرابات التعلم 
Les troubles

des apprentissages 
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En fait, ils ne sont ni paresseux, ni débiles, ni 
psychologiquement plus fragiles que d'autres ; 
ils souffrent seulement, on le sait maintenant, 
d'un défaut de maturation d'un mécanisme 
cérébral spécifiquement chargé de traiter le 
langage écrit. Les progrès récents de la 
neuropsychologie ont permis de mieux préciser 
la nature de ce défaut, voire même de localiser 
les systèmes cérébraux en cause et surtout 
d'appliquer les méthodes rééducatives 
orthophoniques adaptées à chaque cas.

Docteur Michel Habib Neurologue des hôpitaux
de Marseille, enseignant en neurologie et en neurosciences à 
l'Univ. d'Aix-Marseille, Rédacteur en Chef de la Revue
de Neuropsychologie
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خلل جوھري دائم ونھائي في واحدة أو أكثر من 
.  الوظائف الجسدیة أو العقلیة أو الحسیة الحركیة

تتمیز الحالة بمحدودیة النشاط والمشاركة في الحیاة 
االجتماعیة

عوائق التعلمعوائق التعلم
Les handicaps

de l’apprentissage
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النشاط 2 

ما ھي أسباب الصعوبات التعلمیة؟
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العوامل 
السوسیو ثقافیة

العوامل 
البیداغوجیة

العوامل 
السیكولوجیة

العوامل التي قد تكون سبب الصعوبات
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النشاط 3 

أذكر أھم العوامل المسببة للتعثر الدراسي؟     
 

العوامل السكولوجیة : 1م -         
العوامل السیوسیو ثقافیة: 2م -         
العوامل البیداغوجیة: 3م -         
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:تشمل الفروق الفردیة كل ما یتعلق ب 
1-العوامل السیكولوجیة:

القدرات القدرات 
العقلیةالعقلیة

الخصائص الخصائص 
الوجدانیةالوجدانیة

الممیزات الممیزات 
العضویةالعضویة

التذكر، 
المقارنة، 
التحلیل،
التركیب

 ........

االستعدادات، 
الحوافز، 
المواقف 
واالتجاھات

........

البصر، 
السمع، 
النطق،
الحركة،
........
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العوامل الفردیة قد تكون العوامل الفردیة قد تكون العوامل الفردیة قد تكون العوامل الفردیة قد تكون 
::مصدرا للصعوبات التعلمیةمصدرا للصعوبات التعلمیة

تدخل غیربیداغوجيتدخل غیربیداغوجي
أطباء نفسانیون، أطباء نفسانیون، ((  

...)...)مربون مختصونمربون مختصون
..تدخل بیداغوجيتدخل بیداغوجي
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  وضعیة األسرة االقتصادیة واالجتماعیة
. والثقافیة

 وضعیة الطفل داخل األسرة.

2-العوامل السیوسیو ثقافیة:
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:الفضاء المدرسي-1.3
الیساعد على تجاوز الصعوبات الدراسیة التي تعترض سبیل    

إذا كان الیوفر أدنى الشروط البیداغوجیة والصحیة .المتعلمین
:والتنشیطیة مثل

 المشاریع البیداغوجیة  .
  التربیة البدنیة، المسرح، الرسم واألعمال، (األنشطة المختلفة

المجلة الحائطیة، المتحف، المكتبة المدرسیة، البستنة، النوادي 
المختلفة، المسابقات الثقافیة، الخرجات والزیارات المیدانیة، 

...)اإلذاعة المدرسیة

3-العوامل البیداغوجیة:
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:المحتویات  الدراسیة-  2.3
قد تكون ھي األخرى مصدرا من مصادر صعوبات التعلم 

:في حالة
  عدم مالءمتھا  لقدرات األطفال وسنھم واھتماماتھم

...وحوافزھم ومیوالتھم
 تركیزھا على المضامین المعرفیة عوض القدرات

.والكفایات
 طول مقررھا وكثرة دروسھا، مما یفرض إیقاعا سریعا

.یصعب على بعض الفئات مسایرتھ
عدم تكییفھا مع خصوصیات المتعلمین.
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 : أسالیب التدریس-3.3 
مجموع السلوكات التي تمیز المدرس كفرد، والتي تتصف بكونھا “     

وتتدخل في  ”ثابتة ثباتا نسبیا، على الرغم من تغییر الدروس واألقسام
أسلوب المدرس عدة عوامل قد تكون سببا للصعوبات الدراسیة للتالمیذ، 

:من بینھا
 سلطویة ، عدم تقبل اآلخر،(طبیعة شخصیة المدرس  (...
 ،صعوبة تواصلھ مع متعلمیھ وعدم االستماع إلیھم
،عدم قدرتھ على توفیر األمن والطمأنینة لمتعلمیھ
،عدم قدرتھ على تحفیز وتشجیع المتعلمین
 ،نقص في تكوینھ العلمي والمھني
  ،غیاب رغبتھ وعدم حبھ لمھنتھ
الظروف االقتصادیة واالجتماعیة التي یعیشھا.
 ،غیاب  الحوافز والتشجیعات
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:الطرق البیداغوجیة-4.3    

 اعتماد الطرق التقلیدیة.
عدم تنویع الطرق لتالئم جمیع الفئات.
 عدم وضوح األھداف (غیاب الھدفیة من عملیة التدریس

)في ذھن المدرس بشكل مدقق
 غیاب التخطیط واإلعداد الجید للدروس قصد مراعاة

الفروق الفردیة واختیار وتنویع األنشطة والوضعیات 
.لتالئم جمیع الفئات التي تكون مجموعة القسم
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:الوسائل-5.3     

سوء التعامل مع مختلف الوسائل الدیداكتیكیة، یتمظھر من  
:خالل  وجھین

 الوجھ األول یتعلق بطریقة التعامل مع الكتب المدرسیة

 الوجھ الثاني یتعلق بالوسائل التعلیمیة األساسیة
والضروریة األخرى من غیر الكتب، وفي ھذه الحالة قد 

:تكون أسباب الصعوبات ناتجة إما بسبب
عدم استعمالھا  لعدم توفرھا أصال أو في   -            

.التھاون في استعمالھا، وتعویضھا بالتعلیم اللفظي
.أو في سوء استعمالھا-           
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:العالقة التربویة-6.3

انعدام التواصل وغیاب (إذا كانت العالقة الوجدانیة سلبیة
)الثقة

:قد تساھم بشكل كبیر في 
إحداث اضطرابات *
وفشل وصعوبات في تحصیل التالمیذ، إحباط ، عدم بذل *

.أي مجھود
.التخلص من عبء الدراسة* 
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:أسالیب التقییم-7.3
   

تكرس الصعوبات التعلمیة من خالل عجزھا عن 
كشف ھذه الصعوبات بشكل دقیق من جھة، وعدم 

.قدرتھا على معالجتھا من جھة أخرى
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  4النشاط

كیف تتعاملون مع الصعوبات التعلمیة 
من الناحیة البیداغوجیة؟

) معالجة األخطاء المرتبطة بالتدریس (
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:ضرورة التمییز بین أنواع المضامین الدراسیة وطبیعة تعلیم كل نوع-1.4
 ھي مجموعة المعطیات الصغیرة المفردة والقابلة للعزل، والتي یمكن نقلھا من مجال (المعلومات

 )إلى آخر دون تغییرات تذكر
 كل مجال یتوفرعلى عدد كبیر من الرموز، لغویة أو غیرھا ذات داللة خاصة، (المصطلحات

  )وتشكل ھذه الرموز اللغة األساس في ھذا المجال
المبادئ والقوانین:

. تنظیمات من التعلیمات والمفاھیم التي تكون على عالقة مع بعضھا بعضا: المبدأ*         

   ”....عالقات ملحوظة تصف النظام المتكرر للظواھر: "القانون*            
المفاھیم:

، "الخصائص الثابتة المشتركة بین طائفة من األشیاء أو الموضوعات" المفھوم بصفة عامة ھو*     

تعلم المفاھیم یعني تعلم التصنیف والتمییز وفق خصائص مشتركة،*      

4- نحومقاربة جدیدة للتعامل مع صعوبات التعلم:
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مراعاة اختالف إیقاعات التعلم-4.2

زمن التعلم/ زمن التعلیم 
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:أخذ تمثالت المتعلمین بعین االعتبار أثناء عملیة التدریس -3.4

 مجموعة المعارف والتصورات “التمثالت ھي
حول األشیاء والظواھر واألحداث والقوانین 

والمفاھیم التي یحملھا المتعلم، والتي یعبر عنھا 
 .”بشكل عفوي وتلقائي
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 تكونت بفعل تعلمات وخبرات سابقة نتیجة لتفاعل الطفل مع محیطھ
الطبیعي واالجتماعي، 

 ھي جزء من بنیتھ الفكریة والذھنیة والوجدانیة والمھاریة، ومن ھذا
التمثالت تختلف من فرد إلى آخر، فقد تكون المنطلق فإن ھذه 

.متشابھة وقد تكون متباینة
 ھذه البنیة القاعدیة سابقة لوضعیة التعلم، ویمكن اعتبارھا معارف

.أولیة، مھیكلة بشكل ما
 ال تبرز إال تحت تأثیر تحریضي ناتج عن وضعیة مثیرة، عفویة أو

.مفتعلة
 االنطالق من البنیة المعرفیة القاعدیة ضروري  لبناء المعارف

)ھذه التصورات قد تكون صحیحة، وقد تكون خاطئة.(والمفاھیم 
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  الصعوبةالصعوبة
مرتبطة بنقصمرتبطة بنقص      
في المعلوماتفي المعلومات  

أو التقنیات أو التقنیات   
غیر المھیكلةغیر المھیكلة

  العائقالعائق
قناعة خاطئة،قناعة خاطئة،      
مھیكلة بقوة،مھیكلة بقوة،  

لھا صفة الحقیقةلھا صفة الحقیقة  
في ذھن المتعلمفي ذھن المتعلم  

یؤشر لمعارف    
خاطئة أو غیر 

مكتملة، 
ولیس نقصا في   

المعلومات أو 
. التقنیات

یمثل 
المعرفة 
العامیة 

والقناعات 
السابقة، 
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یعمل على تنظیم محیط غني ومثیریعمل على تنظیم محیط غني ومثیر

::لذلك یتوجب على المدرس، أثناء تقدیم التعلمات الجدیدة، أن لذلك یتوجب على المدرس، أثناء تقدیم التعلمات الجدیدة، أن 

یتوقع مختلف المسارات التي سیقطعھایتوقع مختلف المسارات التي سیقطعھا

ینتقي الصعوبات بطریقة تتیح للمتعلمینتقي الصعوبات بطریقة تتیح للمتعلم  
أن یتعامل معھا كتحد ینبغي تجاوزهأن یتعامل معھا كتحد ینبغي تجاوزه  
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:ضرورة اعتبار الخطأ ھو نقطة انطالق التعلم-5.4

البعد االبستمولوجيالبعد االبستمولوجي

البعد السیكولوجيالبعد السیكولوجي

البعد البیداغوجيالبعد البیداغوجي

االعتراف بحق المتعلم في الخطأ، وأھمیةاالعتراف بحق المتعلم في الخطأ، وأھمیة
استغاللھ عن طریق اكتشاف مصدره وتحلیلھاستغاللھ عن طریق اكتشاف مصدره وتحلیلھ  

اعتبار الخطأ ترجمة للتمثالت التي تنظم الذات بواسطتھا اعتبار الخطأ ترجمة للتمثالت التي تنظم الذات بواسطتھا 
..تجربتھا، وتكون ذات عالقة بالنمو المعرفي للمتعلمتجربتھا، وتكون ذات عالقة بالنمو المعرفي للمتعلم

إتاحة الفرصة للمتعلم الكتشافإتاحة الفرصة للمتعلم الكتشاف
أخطائھ ومحاولة تصحیحھا بنفسھأخطائھ ومحاولة تصحیحھا بنفسھ  



33

شكرا على انتباھكم


